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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ ~"t 
t . CNPJ.45.128.816/0001·33 · · , .,. lf 

~ TÃiiiPüA 
LEI°Nº. 2.234, DE 07 DE ABRIL DE 2.010. 

"Autoriza 'o Poder Executivo a .abrir crédilo espécia/' na Lei 
Orçamentária do Exercício de 2010, objetivando aporte financeiro do 
Municlpio junto ao Fundo de .Jnvestimentos de Crédito Produtivo 
Populaide Silo Paulo - "Banco do Povo". 

FAÇO SABER.que a Câmara . .Municipal APROVOU e eu MARIA FELIC~ADl&: PERES 
CAMPOS ARROYO, Prefeita Municipal de Tabapuã, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
me· :são conferidas por Lei, SANCIONO E PROMULGO a seguinte Lei, conforme autógrafo de Lei ti. 
018 de 06 de abril de 2010, oriundo d? projeto de Lei n. 016 de 3Ó de março de 2010. 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo de Tabapuã, autorizado a destinar ao Fundo de Inwstimentos 
de Crédito Produtivo Popular de São Paulo - "Banco ~o Pbvo", instituído pela Lei Estadual nº 'i).533/97 e 
Regulamentado pelo Decreto nº 43.283/1998, crédito reembolsável no valor de até R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), a título de aporte financeiro conforme convênio celebrado, para a integralização de capital do 
Mwúcfpio junto ao Fundo, conforme convênio celebrado com o Governo do Estado de SãO Paulo. 

Parágrafo único - O aporte financeiro· inicial no ex~rcício de 20 l O será de R$ 8.000,00 (oito 
mil reais), podendo ser destinadas outras parcelas até o limite de valor estipulado neste artigo, levando-se 
em •conta o desenvolvimento da Unidade do Banco do Povo Municipal. 
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Art. 2° - Para. atender às despesas de que trata o. artigo 1°; fica o Poder Exeçutivo, auttorizado a 
abrir na Lei.Orçamentária do exercício de 2010, crédito adicional especial no valor .de até R$ 20.000,00 
(viilte mil reais), sob a seguinte classificação orçamentárift: 

órgão: 02 - Poder Exe<;utlvo . 
Unidade Orçamentária: 02.19 - Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
Programa de . Trabalho: 22.661.0031.2061 - Manutenção das Atividades da Diretoria 
de Desenvolvimento Econômico · 
Natureza da Despesa/ Categoria Econômica: 
4.5.90.65.00 Constituição ou Aumento de Capital de Empresas 
Fonte de Recursos: 01 - Tesouro. · 

Parágrafo único - O crédito autorizado será aberto ·por decreto do Poder Execiutivo com 
1recursos da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme dispõe o iÍiciso m do .§1° 
do art. 43 da Lei 4320/64. ' . ' 
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Aft. 3° - Esta lei entra em.vigÕr na data de sua publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura MunJcipal de Tabapuã, 07 de abril de 2.010 . . 

~ari~Feliti~~o 
Prefeita Municipal 

Registrada e publicada por afixação em local de costume desta Prefeitura, na data supra. 
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